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Referent: Lene  
 
Møtereferat fra S.U. mandag 13.mai kl. 1800 
 

1. Godkjenning av referat fra SU møte 26.11.18 
Referat godkjent 

2. Presentasjon av ny årsplan for godkjenning 
Årsplanen er en pedagogisk dokumentasjon på hva vi holder på med i barnehagen,  
Det er blitt lagt inn noe mer under presentasjon av barnehagen etter at forslaget var sendt ut til SU. 
Barnehagen fikk gode tilbakemeldinger på planen. Lene informerte om hvordan personalet vil bruke 
planen mer aktivt i vårt daglige arbeid. For eksempel i avdelingsmøtene våre. 
Planen ble godkjent i møtet 
 

3. Barnehagens forslag til planleggingsdager for barnehageåret 2019-2020 
Våre forslag er: Høstsemesteret 2019: Mandag 5. august, Fredag 18. oktober.  
Vårsemesteret 2020: Torsdag 2. januar, Tirsdag 14.april, og mandag 22. juni. 
Vi streber etter å ta planleggingsdager når skolen holder stengt, men i år må vi ha en utenom. Det 
skyldes at vi ikke har planleggingsdager i skolens høst og vinterferie, da ansatte må få mulighet til å 
søke ferie sammen med egne barn. Første dag etter påske er tirsdag 14. april, da er skolen i gang. 
Dagene legges ut på barnehagens hjemmeside, men legges også inn i årsplanen. 
Barnehagens forslag ble vedtatt. 
 

4. Sommeravslutning for barnehagen 
Tidligere vedtak i SU: «Barnehagens sommerfest holdes alltid den siste onsdagene før årets siste 
skoledag». I år blir det onsdag 19. juni. Vi ble enige om at det ikke blir værforbehold. Blir det dårlig 
vær, dekker vi bord inne på stor fløy, som i fjor. I invitasjonene ber vi foresatte tenke enkel mat 
dersom været blir dårlig. Barnehagen sender ut invitasjon, og ber om hjelp fra foresatte før og etter 
festen (som tidligere). 
 

5. Kort om arbeidet på huset 
Stor avd. v/Lene 
Vi er mye ute nå som det er så fint vær, og spiser gjerne begge måltidene ute. Det er mindre av fast 
felles hvilestund. Barna er opptatt av all slags smådyr vi oppdager ute, vi følger med i fuglekassa, 
og er spent på om noen vil flytte inn i år. Vi har rugekasse inne på formingsrommet med 8 egg, og 
følger utviklingen frem til klekking 22. mai. Vi har også sett en filmsnutt om hvordan kyllinger utvikler 
seg. 
I uteleken har vi startet opp med en ny vaktordning, som gir mer tid for resten av personalgruppa til 
deltakelse i lek. Vi bruker også mye sangleker ute. Barna er godt informert om vaktens rolle. Vi er 
opptatt av å gi barna gode tilbakemeldinger, og er opptatt av at ingen barn skal bli utestengt i lek. 
Også i år har vi vært med på fotballturnering med 5 åringer fra flere barnehager i området, arrangert 
av Møllestua barnehage. 
Liten avd.v/Sølvi 
Småbarnsavdelingene er også mye ute nå. Barna er veldig opptatt av småkryp og undrer seg 
sammen med de voksne over alt som skjer i naturen. Vi opplever at barna blir mer og mer 
selvstendige, og besøker stor avdeling både inne og ute. Vi følger spent med på det som skjer i 
rugekassa, og er jevnlig inne på formingsrommet for å sjekke. Vi gleder oss til kyllingene kommer. 
Det er 18 barn som skal over fra liten til stor avdeling til høsten. 



Nye barn har fått tilbud om tre besøksdager i mai, og en i juni 
6. Informasjon om barnegruppene for barnehageåret 2019-2020 

I år har får vi 11 nye barn på Lilla og 8 nye barn på Grønn. Et barn blir værende på Grønn et år til, 
så der vil de gå med 15 barn.  Det blir ingen helt nye barn på stor avdeling, og det blir 18 barn på 
Rød og Blå, og 19 på Gul. Det skyldes at det er færre skolestartere i år enn barn som skal overføres 
fra liten til stor. Vi har areal og bemanning nok til å 84 barn. 
 

7. Eventuelt 
Temaarbeid «kroppen er min» v/Hannemor 
Hele personalet i Hellinga barnehage har høsten 2018 hatt 4 kurskvelder der temaene har vært 
traumeforståelse og barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold eller grov omsorgssvikt. 
Kursledere har vært Inger Lise Andersen og Siri Søftestad. Kurset er holdt i regi av 
Oppvekstsektoren i Kristiansand 
Rammeplanen for barnehager tydeliggjør at barnehagene også skal ha kompetanse på vold og 
seksuelle overgrep: «Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en 
sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. 
Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages».  
I tillegg til disse kurskveldene har 4 pedagoger, Kjersti, Eli, Lene og Mustafa, vært på 
ferdighetstrening i forhold til undervisningsopplegget «Kroppen er min». Dette 
undervisningsopplegget vil vi starte opp med høsten 2020 for de eldste barna 
Opplegget gjennomføres over 4 samlinger der vi har fokus på følgende tema: 

1. Kropp og grenser. 
2. Hvem bestemmer? 
3. Hemmeligheter. 
4. Si det til noen! 

Det kommer mer informasjon om dette til høsten 
           Henting av barn v/ Marie Torstensson 

Ved henting av barn bruker de fleste foreldre inngangen ved liten avdeling. Foruten at barna kan bli 
forstyrret i lek, er det flere små barn som lurer på om det er de som skal hentes eller ikke, noe som 
gjør at enkelte barn blir litt lei seg når det ikke er «min mamma eller pappa» som kommer. Vi ble 
enige om at vi, fra høsten av, henstiller alle foresatte som bare har barn som går på stor avdeling, 
om å bruke den nederste porten ved lekeplassen når de skal hente sine barn. 
Info om billedbruk v/Sølvi 
Regelverket for fotografering er blitt skjerpet. Med det menes blant annet at foresatte til alle barn 
som er på et fotografi må gi godkjenning om at bildet kan leveres ut til andre enn eget barn. Det 
betyr at vi ikke lengre kan lage minnebok m/bilder som barn får med seg hjem når de slutter på 
avdelingen/barnehagen.  

         
 

             

Kopi til:  
 
Foreldre: Luise Braathen, Rebekka Avtjern, Hege Olsen, Anja Stensgård, Anette Svindland 
 
Ansatte: Turid A. Andersen, Snefrid Kjetså, Mustafa Alshawi, Mary-Ann Hammersmark 
 
 

 


